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SÅDAN FÅR DU UKRUDT TESTET FOR 
RESISTENS
Resistens hos ukrudt mod herbicider breder sig. 
Du kan spare penge og ærgelser ved at få testet 
dit ukrudt, når du har mistanke om resistens. Lav 
en påmindelse til dig selv i kalenderen, hvis du 
forpassede chancen for test sidste år.

SÅDAN VISER RESISTENS SIG
Resistens viser sig som regel ved, at en enkelt 
art står næsten uberørt tilbage i marken, mens 
andre følsomme ukrudtsarter er døde, se fotos af 
fuglegræs og agerrævehale.

I nogle tilfælde kan resistens dog også komme 
mere gradvis i marken, og det er lidt sværere at 
se.

Resistent fuglegræs. Resistent agerrævehale.

RESISTENSTEST

Agrolab tester planteprøver for resistens, hvis der er en begrundet mistanke.

1 Du skal indsamle en tilpas stor portion af ukrudt, og du skal gøre det lige omkring det 
tidspunkt, hvor ukrudtet naturligt begynder at kaste frø (aks drysser, frøkapsler åbner 
sig).

2 Det er vigtigt, at plantematerialet bliver tørret godt ned, inden det sendes ind, f.eks. 
ved at lægge det i en bakke i en solrig vindueskarm.

3 Du kan evt. bruge en ”franskbrødspose” med små huller, eller tynd stofpose, så plante-
materialet kan ånde og tørre, uden at frøene drysser væk. 
Anvend ikke en almindelig plastikpose.

4 Når planteprøven er tørret helt ned, kan den overføres til plastikpose. Bed din konsu-
lent om at indsende prøven, eller send den selv til:

Agrolab A/S 
Att: Resistenstest 
Store Landevej 14 
5580 Nørre Åby  

Agrolab har brug for diverse baggrundsoplysninger, som du kan angive ved brug af 
følgesedlen 
• brug en følgeseddel pr. prøve, du indsender. 

 
Prisen for test af effekt af et enkelt ukrudtsmiddel er kr. 2.000. Ønsker du en større test, 
er prisen kr. 400 for hvert ekstra ukrudtsmiddel op til 3 midler. Ønskes test med endnu 
flere midler, aftales prisen herfor med Agrolab. Prisen er baseret på, at test udføres i 
perioden september til efterfølgende forår, hvor man får besked om resultatet samtidig 
med fremsendelse af faktura. Ønskes der hurtigere resultater eller en særlig test, findes der 
alternative og dyrere testmuligheder. Kontakt evt. SEGES herom.
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KONTAKT
Jens Erik Jensen, landskonsulent

SEGES
jnj@seges.dk

+45 8740 5438 / +45 2171 7706

https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/8/b/2/plantebeskyttelse_folgeseddel_resistenstest.pdf

